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Een heldevolle hennnennç aan 

Johanna Maria 
Elsjan·Deterink 

Annie 

weduwe van Johannes Albertus Elsjan. 

Ze werd geboren in Volthe 25 oktober 1912. 
Ze overleed 2 oktober 2003 in Enschede en 

ontving het H. Sacrament der Zieken. 

Moeder was een mentaal sterke, intelligente 
vrouw, die de krant van A tot Z uitlas. Zij was 
begaan met toestanden in de wereld, was politiek 
zeer goed op de hoogte, en toen ze eenmaal aan 
haar stoel gekluisterd zat, omdat haar benen niet 
meer wtlden, pakte zij haar oude hobby "boeken 
lezen" weer op. Ze heeft er "tig" verslonden. 
Met Sinterklaas schreef ze gedichten, dat waren 
pure kunstwerken. Ooit heeft een door haar ano
niem ingezonden gedicht "ode aan de vuilnis
man• in de krant gestaan. Zij was min of meer 
een rebels typetje, niet van haar stuk te brengen 
en nam absoluut geen blad voor de mond. Dat 
werd door mensen die haar niet goed kenden niet 
altiid in dank afaenomen. 

Na de moeilijke oorlogsraren kwam zij met Pa en 
twee kinderen aan de Enschedesestraat te 
wonen. Daar hebben wil een fantastische Jeugd 
gehad en samen met Pa en Ma een sterke fami
lieband opgebouwd. Zondags wachtten wij 
samen met Pa zijn duiven op, en moeder, met 
witte schort, zorgde dan met haar supergehe1me 
recepten voor een onvoorstelbaar lekkere maal
tijd. We zaten soms uren aan tafel. De woorden 
d1e bij haar passen zijn hartelijk, meelevend, en 
trots, met name op haar gezin. Zeer geliefd bij 
haar kleinkinderen onder meer om haar belang
stelling, Oma had 1ets speciaals. Met Hans, met 
wie zij lang samengewoond heeft aan de 
Hyacinthstraat had ze een speciale band. Elke 
avond bad zij er voor dat het hem en Marieta 
goed mocht gaan met hun winkel. Een feestje 
zonder moeder was als een maaltijd zonder 
vlees. Zij was de centrale figuur in de familie. Op 
partijtjes, waar je haar soms met de grootste 
moeite heen kreeg, genoot zij van de eerste tot 
de laatste minuut, en zei de volgende dag grif, dat 
ze nog nooit zo'n mooi feest had meegemaakt. 
Haar tachtigjarige verjaardag vond ze een klap
per. Wij zijn dankbaar haar zolang in ons midden 
te hebben gehad, trots erop dat zij onze moeder 
was en weten zeker, dat als er een hemel is, zij 
bij ons Pa in de ereloge kan aanschuiven. 

Wij danken u hartelijk voor uw blijk van mede
leven. 

De fam11ie 


